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Nyugdíjas Klub vezetője
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alpolgármester
képviselő

Bati Istvánné

Hárshegyi József polgármester üdvözölte a képviselőket, a szervezetek képviselőit. A
jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés továbbra is határozatképes hisz a 7
képviselőből 6 fő jelen van, így azt megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Gulyás Erzsébet
alpolgármester és Egyed Péter képviselők lesznek.
Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el.
Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
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Napirendet:

1./

Monostorapáti község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
szóló 5/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó:

2./

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
önkormányzati rendelet tervezete az étkezési-térítési díjakról.
Előadó:

3./

Hárshegyi József
polgármester

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013.
évi Munkaterve.
Előadó:

8./

Takács Lászlóné
körjegyző

A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmények alapját
képező 2013. évi célok megfogalmazása, a körjegyző 2012. évi
teljesítményértékeléséről tájékoztatás.
Előadó:

7./

Hárshegyi József
polgármester

Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról.
Előadó:

6./

Hárshegyi József
polgármester

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
önkormányzati rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 14/2011. (IX. 7.) rendelet
módosításáról.
Előadó:

5./

Hárshegyi József
polgármester

Monostorapáti község Önkormányzata a települési szilárd és
folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és
a közszolgáltatás díjáról szóló 9/2011. (IV. 10.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó:

4./

Hárshegyi József
polgármester

Hárshegyi József
polgármester

Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester
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Napirend előtt
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről szóló
írásos tájékoztatót a képviselők előzetesen írásban megkapták.
Kérte a képviselőket, amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban észrevételük, kérdésük van,
tegyék meg.
Tájékoztatóval kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem történt.
1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szóló
írásos előterjesztést a képviselők megkapták, mely részletesen tartalmazza a bevételek
kiadások alakulását.
Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Szipőcs Csaba képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta a bizottság megtárgyalta a
rendelet tervezetet, javasolták annak elfogadását. A bizottsági tagok részéről egyetlen egy
észrevétel volt, mi az oka annak, hogy a rendszeres szociális ellátásokra tervezett kiadás nem
lett felhasználva.
Krunikkerné Török Andrea elmondta, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetésére
lett tervezve ez az összeg, de mivel az ellátásban részesülők nagy része el tudott helyezkedni a
közfoglalkoztatás keretében, nem volt rá szükség, ezért kellett a költségvetést módosítani.
A képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem volt.
Hárshegyi József polgármester javasolta a költségvetési rendelt módosítására vonatkozó
rendelet elfogadását.
Képviselőtestület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az
alábbi:
11/2012. (XII. 31.) önkormányzati

rendeletet
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 5/2012. /II. 15./ önkormányzati rendelet
módosításáról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/
2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az étkezési- térítési díjakról szóló rendelet
tervezetet minden képviselő írásban megkapta. Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt,
amennyiben a rendelet-tervezettel kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Sztrik Emilné óvodavezető elmondta, hogy az élelmiszerárak 20 %-kal emelkedtek az év
folyamán, ezért szükséges az étkezési térítési díj emelése. A díj mértékét 5 %-kal emelték, ezt
javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Az emelésről egyeztetettek a Szülői
Munkaközösséggel.
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Szipőcs Csaba képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta a bizottság megtárgyalta a
rendelet tervezetet, javasolták annak elfogadását.
Egyed Péter képviselő megkérdezte mennyire igazodnak ezek a díjak a taliándörögdi
vállalkozónak fizetendő díjakhoz?
Krunikkerné Török Andrea elmondta, eddig az iskolánál volt a befizetés, az iskola ÁFA
mentes volt, így a térítési díj összegénél nem kellett az ÁFA-val számolni. A jövő évtől
azonban a befizetések az önkormányzatnál lesznek, és mivel az önkormányzat ÁFA alany, 27
%-kal magasabbak lesznek a térítési díjak az iskolásoknál. A térítési díj beszedése
önkormányzati feladat. Az óvoda is ÁFA alany, tehát ha ott szednék be, akkor is kellene
ÁFA-t fizetni. Azt nem tudja, hogy a Taliándörögdi vállalkozó ÁFA alany –e, kell -e neki
ÁFA-t fizetni. Amennyiben nem, ott biztos, hogy 27 %-kal alacsonyabb lesz a díj.
Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint megfelelő kommunikációval meg kell magyarázni
a szülőknek miért emelkedik ilyen mértékben a díj.
Egyed Péter szerint Taliándörögdön is önkormányzati feladat, ott hogyan oldják meg, hogy
ne kelljen ÁFA-t fizetni.
Krunikkerné Török Andrea elmondta, az önkormányzatnak nem kellene ÁFA alanynak
lennie a következő évtől, de mivel több fejlesztés is szerepel a tervek között, a visszaigénylés
miatt most nem szabad kilépni az ÁFA körből. Erről minden évben december 20-ig
nyilatkozni kell, tehát lehet évente módosítani.
Egyed Péter megkérdezte, éves szinten milyen összeget jelent az ÁFA. Átvállalhatná –e az
önkormányzat.
Krunikkerné Török Andrea elmondta, a pontos számhoz ismerni kellene a teljes díjat,
valamint az 50 %-ot fizetők számát, az igénybe vett étkezési napok számát. Szerinte a kiadás
kb. 600 eFt. lenne éves szinten, ha átvállalja az önkormányzat. Véleménye szerint ebben nem
szabad gondolkodni, hisz az óvodás gyerekek szülei eddig is fizettek ÁFA-t, nem szabad
különbséget tenni az iskolás és óvodás gyerek által fizetendő díj összegében. Ha az
önkormányzat átvállalja, mind két csoportét át kellene, az pedig már túl sok kiadást jelentene
a költségvetésben.
Gulyás Erzsébet alpolgármester megkérdezte, ha 20 %-os az élelmiszerár emelkedés, a
térítési díj pedig csak 5 %-kal emelkedik, ki fizeti a különbséget?
Wind József elmondta, a térítési díj összege nem tisztán az nyersanyagköltségből áll össze,
számolni kell a bérekkel, a rezsiköltséggel, egy súlyozott átlag alapján kerül kiszámításra a
térítési díj. A bérek évek óta nem változtak, esetleg az energia árak.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az iskolásoknál nagyobb csak az emelkedés
kb. 75 Ft-tal, de az ÁFA-val nem tudnak mit csinálni.
Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a térítési díj rendelet tervezetében
megállapított díjakkal, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
12/2012.(XII. 31.) önkormányzati

rendeletet
az étkezési és térítési-díjakról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/
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3. Napirend
Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy kormányzati szinten már
elfogadásra került, és jelenleg parlamenti előterjesztés alatt van a hulladékgazdálkodásról
szóló törvény módosítása, mely szerint központilag szabályozott díj kerül bevezetésre 2014.
január 1-től.
Mivel a királyszentistváni lerakó üzemeltetése még nem a végleges technológiával folyik,
tényadatok hiányában a Közszolgáltatási Szerződés eljárási rendje szerinti díjmegállapítást a
2013-as díjak meghatározásakor sem lehet alkalmazni, a Társulási Tanács úgy döntött, hogy
2013. január 1-től továbbra is a 2011. évre megállapított díjak legyen érvényesek. Mivel a
helyi rendeletünkben a díj megállapítása csak 2012. évre van meghatározva, módosítani kell a
rendelet mellékletét, mely szerint a díjak 2013. évre is ugyanazok lesznek, mint 2012. évben
voltak.
Elmondta továbbá, hogy a törvény módosítás alapján hulladékgazdálkodási tevékenységet,
mint minden közüzemi szolgáltatást, önkormányzati, illetve állami tulajdonú cégek
végezhetnek. A tapolcai önkormányzat egy kis részben tulajdonosa a Remondis Kft-nek, az
átadásról már tárgyalásokat is folytatnak, ha minden jól alakul a tapolcai önkormányzat
tulajdonba fogja venni, illetve többségi tulajdonosa lesz a cégnek. Kedvező az itt élőknek,
illetve a cégnek, hogy 2017-2018-ig megkapta a zalahalápi hulladéklerakó az engedélyt.
A szolgáltatónak vannak gondjai díjak beszedésével, nagyon sok az elmaradás a díjfizetésnél,
az elmúlt két hétben a hátralékosokat személyesen keresték fel.
Wind József
szerint ez a lakosságot nem érinti, hisz a lakossági kommunális hulladékot
csak Királyszentistvánra lehet szállítani. Oda csak a vállalkozások vihetik a hulladékot.
Gulyás Erszébet alpolgármester saját tapasztalata alapján elmondta, nagyon sok a panasz a
szolgáltatóra. Több esetben küldtek felszólítást, késedelmi kamatot a saját könyvelési hibájuk
miatt. Ő már több levelet írt, mert nem hajlandó a felszólítási költséget kifizetni azért, mert
tévesen könyvelték le a befizetést. Felháborítónak tartja a panaszok kezeléséhez való
hozzáállást, aki belefárad, nem hajtja az igazát, kifizetetik a költségeket akkor is, ha nem
jogos. Úgy tudja több családtól beszedték ezeket a felszólítási költségeket. Szerinte ez egy
trükk, hogy még valamilyen plusz bevételre tegyen szert. Érkezett –e valamilyen panasz
ezzel kapcsolatban?
Hárshegyi József polgármester elmondta, panasz nem érkezett, de azt tudja, hogy nagyon
sok felszólító levelet hordott ki a postás. Negyed éves zárásnál derül ki, hogy kinek mennyi a
hátraléka.
Szipőcs Csaba képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta a bizottság megtárgyalta a
rendelet tervezetet, javasolták annak elfogadását.
Hárshegyi József polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet
módosításának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az
alábbi:
13/2012. (XII. 31.) önkormányzati

rendeletet
a települési szilárd és folyékony hulladék
elszállításáról,
közszolgáltatás
biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról
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szóló 9/2011. (IV. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/
4. Napirend
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy a BM. készített egy felmérést a
lakásfenntartással kapcsolatban. Szociális célú tűzifa vásárlására lehetett pályázni. Azon
önkormányzatok részesülhetnek a támogatásból, amelyek előzetesen jelezték igényüket a BM
felé. A támogatást az önkormányzatok az állami erdőgazdaságok által biztosított tűzifa
vásárlására fordíthatják, mely szociális rászorultság alapján a helyi lakosság természetbeni
támogatására szolgál. Monostorapáti 20 m3 tűzifa vásárlására kapott támogatást.
Mivel az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelete a
szociális célú tűzifa juttatást – mint természetbeni ellátást – nem tartalmazza, módosítani kell
a helyi rendeletet. A módosításra vonatkozó rendelet-tervezetet a képviselők írásban
megkapták.
Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Szipőcs Csaba képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta a bizottság megtárgyalta a
rendelet tervezetet, javasolták annak elfogadását.
Egyed Péter
képviselő elmondta a rendelet szabályozza, hogy kiket kell előnybe
részesíteni a támogatás odaítélésénél. Az a baj, hogy az is kaphat a tűzifa támogatásból,
akinek 12 m3 áll az udvarában, ha a feltételeknek megfelel. Az előző évben is adott az
önkormányzat tűzifát azoknak akik arra rászorulók voltak, de annak az azonnal segítség volt a
célja. Mi lesz akkor, hogy jogos az igény, de a fa elfogyott.
Hárshegyi József
polgármester szerint, ha túlzott lesz az igény, szigorítani kell a
feltételeken, vagy rangsort kell felállítani.
Kérte a képviselőket, amennyiben
jelezzék.

a rendelet módosítással egyetértenek, kézfeltartással

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
14/2012. (XII. 31.) önkormányzati

rendeletet
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 14/2011. (IX. 7.)
rendelet módosításáról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/
5. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőség 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót a képviselők írásban megkapták.
Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
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Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, hogy a beszámoló részletesen, ágazatonként
bemutatja a hivatal tevékenységét, ezért szóbeli kiegészítése nincs. Kérte a képviselőket,
amennyiben a beszámolóval kapcsolatban hozzászólásuk, észrevételük van, tegyék meg.
Hárshegyi József
elmondta mai napon a Járási Hivatal létrehozásával kapcsolatos
megbeszélésen voltak, ahol az államtitkár asszony elmondta, hogy 50 %-os lesz a munka
elcsatolása, ami az önkormányzatoktól a Járási hivatalokhoz kerül. A polgármesterekkel
történt megbeszélésen annyit elértek, hogy a létszám talán meg fog állni 10 főbe, ha a hat
település ezt elfogadja, a jelenlegi dolgozókkal.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a jövő évi beszámolóból meg lehet nézni, hogy
milyen munkát vitt el a járás. Például elviszik az időskorúak járadékát, ami az elmúlt tíz
évben csak két esetben fordult elő. Olyan feladatokat visznek el, amivel nincs minden napos
elfoglaltság. Elfogadták a költségvetési törvényt, csökkentették a létszámot, úgy néz ki, hogy
9 főt finanszíroz le az állam, az állami feladatok elvégzésére, de a 10 főre mindenképpen
szükség van. Amennyiben a költségvetésben már elfogadott támogatást megkapja a hivatal,
abból a pénzből már önkormányzati támogatás nélkül is lehet működtetni a hivatalt.
Problémát okoz, hogy zalahalápi kolléganő úgy döntött, még sem jön át a hivatalhoz, pedig
vele szerette volna megoldani a sáskai kirendeltségen való ügyintézést. Úgy kell átszervezni
a munkát, hogy az ügyfélfogadást ott is biztosítani tudják. Taliándörögddel kell még
egyeztetni a munkaátadásról, az ott dolgozó két fő is végezzen valamilyen plusz feladatot,
hisz a hivatalban dolgozók már így is túlterheltek. Meg lehet nézni a beszámolót, hány
testületi ülés volt, annak előkészítése, a döntések végrehajtása nagyon sok munkát igényel.
Aljegyzőt választani nem kötelező, de neki nem is azért van rá szüksége, hogy papíron
legyen, hanem azért, hogy tudjon segíteni. Egy főt elvisz a járás, az Ő feladatát is el kell
valakinek végezni. Mindenképpen ragaszkodik a 10 főhöz.
Egyed Péter képviselő elmondta a taliándörögdi ügyintézés megoldása már az együttes
ülésen is felmerült. Megkérdezte Taliándörögd úgy gondolja, hogy az a két fő ott van, és
onnan ki sem mozdulnak? Ehhez valami anyagi pluszt is vállalnak?
Takács Lászlóné elmondta, igen így gondolják. A megbeszélésen nagyon furcsa volt a
taliándörögdi polgármester hozzáállása. Ez volt az egyik ok, hogy a zalahalápi kolléganő
meggondolta magát. Azt mondta, úgy látja senki nem védi meg a hivatalt és a dolgozókat,
nem akar olyan helyen dolgozni, ahol csak a munka van, de nem értékelik azt, ha valaki tenni
akar. Sokkal jobb helyzetben van Zalahalápon, 3 települést kell ellátniuk 10 fővel, pedig a
támogatott létszám csak 7 fő. Ott az önkormányzatok felvállalják plusz emberek
foglalkoztatását. Minden az önkormányzatokon múlik, hogy állnak a hivatal felállításához.
Taliándörögdi polgármester úr azt mondta, hogy a csatlakozásnál ilyen döntést hozott a
képviselő-testület, ragaszkodnak a két főhöz, mindenféle plusz anyagi vállalás nélkül. Már
elhangzott olyan információ is, kezdeményezték a törvénymódosítást, mely szerint a
kirendeltségen dolgozók után kevesebb támogatást adnának. Az lenne a célszerű, ha csak egy
fő lenne állandó jelleggel a kirendeltségen, Horváthné Papp Katalint több munkaterületbe be
tudná vonni. Bízik benne, hogy azért sikerül meggyőzni Őket, hogy ez így nem jó megoldás.
Krunikkerné Török Andrea elmondta, az sem mindegy, hogy hány településnek az ügyeit
intézik. Zalahaláphoz 3 település fog tartozni, Monostorapátihoz pedig 6 település. Hiába
kicsi egy település, ugyanazokat a feladatokat kell elvégezni, mint egy településnél. A
költségvetés nem a település számot támogatja, hanem a lakosságszámot. Az sem mindegy,
hogy 2000-hez vagy a 3000 főhöz közeli lakosság tartozik a hivatalhoz.
Wind József képviselő szerint Taliándörögd még az elején a legkedvezőbb feltételeket akarja,
ezt ultimátum szerűen akarja kiharcolni, de bele kell gondolnia, hogy Ő is kényszerpályán
van, ide köti minden, neki is engednie kell. A munkáltatói feladatokat a jegyző látja el, ki kell
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osztania a feladatokat egyenlő arányban a rendelkezésre álló erőforrásokra. Ez az osztozkodás
sajnos nem jó hangulatot szül.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, nem a legjobban sikerült a megbeszélés. A dolgozók
mindegyike elmondta jelenleg milyen munkát végez, további terhelést senkire nem lehet
tenni. Az egyik Taliándörögdi dolgozónak Kapolcs, Vigántpetenden ügyfélfogadást kell
tartania. Sáskára problémásabb az ügyfélfogadás így, hogy a Zalahalápi dolgozó nem jön át,
de meg fogjuk oldani.
Egyed Péter
képviselő szerint sem igazságos elosztás, hogy Taliándörgöd 663 fős
lakosságára ott van két dolgozó, a maradék 2300 lakosra pedig 7 fő. Taliándörögd nincs olyan
helyzetbe, hogy feltételeket állítson.
Hárshegyi József polgármester elmondta a feladatokat el kell osztani. Centralizált vezetés
van, a körjegyző fogja meg mondani ki mit csináljon. Ők úgy gondolták, továbbra is olyan
munka módszerrel szeretnének dolgozni, ahogy azt Halimbával kialakították. A két fő elvégzi
a Taliándörögdi feladatokat és kész. Szerinte, amíg az önkormányzatoknak nem kell
hozzájárulni a hivatal fenntartásához, senki nem mondja azt, hogy ne legyen 10 fő,
amennyiben nem, már lesznek problémák.
Mivel több hozzászólás nem volt javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
115/2012. /XII. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete „Beszámoló a körjegyzőség
2012. évi munkájáról” című előterjesztést
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
6. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy Körjegyzőség köztisztviselői részére 2013.
évre vonatkozó kiemelt teljesítménycélok meghatározását tartalmazó írásos előterjesztést a
képviselők megkapták.
Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, javaslatuk van,
tegyék meg.
Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt.
Hárshegyi József polgármester ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselőket,
amennyiben azzal egyetértenek kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
116/2012. /XII. 18./ Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti
község
Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyzőség
köztisztviselői tekintetében 2013. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat
állapítja meg:


A hivatal működéséhez szükséges szabályzatok felülvizsgálata.
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Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása
és a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásának
megvalósítása, adóhátralékok behajtása.



A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez
kapcsolódó alternatívák kidolgozása, eredményességének elősegítése, a
meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése.



A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény alapelveinek betartása, a vonatkozó szakmai szabályok
figyelembe vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása, fegyelmezett
kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása.



Az önkormányzati és hatósági munkát meghatározó jogszabályi változások
folyamatos figyelemmel kísérése, elsajátítása.



A hatósági és önkormányzati munka, valamint az ügyfél tájékoztatás
színvonalának és hatékonyságának folyamatos javítása, fejlesztése
önképzéssel, ellenőrzéssel.



A szolgáltató és ügyfélbarát
munkavégzésre való törekvés.



Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben és
kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alkalmazása, a közérdekű és
közérdekből nyilvántartott adatok közzététele, megismerésük biztosítása.

közigazgatás

kiépítése,

leghatékonyabb

Jelen célok alapján a képviselőtestület felkéri a polgármestert gondoskodjon a
körjegyzőre vonatkozó teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
Képviselőtestület
utasítja
a
körjegyzőt,
hogy
az
teljesítménykövetelményeket a köztisztviselők részére állapítsa meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő:

2013. január 15.

egyéni

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a körjegyző 2012. évi munkájáról szóló
teljesítményértékelést elvégezte. Bízik abban, hogy a 2012. évben elmaradt és 2013. évre
tervezett beruházásokat meg tudják valósítani.
7. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a
képviselőtestület 2013. évre vonatkozó munkaterv tervezetét. Összeállításánál figyelembe
vették az elmúlt évek munkatervét, a kötelezően megtárgyalandó feladatokat, melyben
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szerepelnek szakmai jellegű beszámolók, illetve civil szervezetek működéséről szóló
tájékoztatók.
Kérte a képviselőket amennyiben a tervezett munkatervvel kapcsolatban javaslatuk,
észrevételük van, tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Hárshegyi József polgármester javasolta a 2013. évi munkaterv elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
117/2012. /XII. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete
„Monostorapáti
község
Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.
évi munkaterve” című előterjesztést elfogadja.

/Munkaterv a jkv. mellékletét képezi/
8. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a viziközmű vagyon átháramoltatásával
kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. A Viziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján viziközmű kizárólag az állam és a
települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. A törvény kötelezővé teszi azt, hogy az a
viziközmű, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a
tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január 1-én ingyenesen a
tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az ellátásért felelős, vagyis az
önkormányzat tulajdonába száll át. Az üzemeltetéssel járó feladatokat, egy módosítandó
üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a Bakonykarszt Zrt. végezné. A Bakonykarszt
szerződésben vállalja a vagyonkezeléssel együtt járó kötelezettségeket, melyet az előterjesztés
részletesen tartalmaz.
Az Üzemeltetési Szerződés és az Egyetértési Nyilatkozat jóváhagyásához szükséges a
képviselő-testület hozzájárulása, illetve a polgármester felhatalmazása azok aláírására.
Ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselőket mondják el véleményüket az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Wind József képviselő kérte a képviselő-testületet jól fontolja meg, hogy milyen döntést hoz,
hisz a vagyon átvételével a vagyonkezeléssel együtt járó kötelezettségeket is megkapják a
vagyon fenntartására vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy a szerződött partner innentől kezdve
nem a társulás lesz, hanem az önkormányzat, mint ellátásért felelős. Meg kell fizetnie minden
olyan kötelezettséget, ami a vagyon fenntartásával kapcsolatos. Ez azt jelenti, ha meg kell
venni a szivattyút, a Bakonykarszt megveszi és kiszámlázza az önkormányzatnak, annak pedig
ki kell fizetni. Meg kell kötni a vagyonbiztosítást is erre a nagy értékű közmű vagyonra, ezt is
ki kell fizetnie az önkormányzatnak, és ezt előbb- utóbb a lakosság fogja megfizetni a
szolgáltatási díjban. Ez három régiót érint, Veszprém, Zirc, és a Hegyesdi régiót. Ha megnézik
a táblázatot, és számítást csinálnak belőle, azt látni, hogy egy veszprémi lakosra az ottani
beruházásból 62.000,-Ft vagyon esik. Ez Zirc esetében 121.000,-Ft, a hegyesdi régióban
majdnem 600.000,-Ft. Ha bekötések számát veszi figyelembe és nem a lakosság számot, 1,6
millió forint vagyon jut minden egyes bekötés után. A vagyont kötelezettség is terheli. Van
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ennek a vagyonnak egy kötelező amortizációs fizetési kötelezettsége. Eddig, - a beüzemelés
óta - ennek az amortizációnak csak a negyedét fizették, mert 800,-Ft lenne a nettó
amortizáció, a jelenleg fizetett pedig 95,-Ft. Tehát nagyon nagy elmaradás van. Az
amortizációs fizetést is megbontják, minden egyes ellátásért felelősnek a saját maga közmű
amortizációját kell megfizetni, ami a jelenlegi amortizációs díj nagyfokú emelését vonja maga
után. Véleménye szerint az öt település ezt a vagyont nem tudja fenntartani. Bár milyen gond
előfordul, amire lehet számítani, hisz ismerik a kivitelező munkáját, - már nincs garanciális
időszak – minden fajta javítás az önkormányzat költségvetését fogja terhelni. Véleménye
szerint az önkormányzatok saját költségvetésük terhére nem vállalhatják fel egy 2 milliárdos
vagyon működtetését, ezért inkább állami tulajdonba kellene adni.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, az előzetes egyeztetésen rögzítették, hogy a
Bakonykarszt vállalja az üzemeltetést és a szükséges javítást is. A gond szerinte a tulajdon
átadásnál az, hogy ÁFA fizetési kötelezettségüknek még nem tettek eleget. Az üzemeltetésnél
szerinte nem lesznek problémák, az ÁFA miatt azonban terhelt a tulajdon. Az amortizáció
továbbra is ugyanekkora összegben fog jelentkezni.
Wind József szerint ezek csak ígéretek, azt kell megnézni, ami le van írva. az Egyetértési
Nyilatkozat 3. oldalán egyértelműen rögzítve van, hogy az ellátásért felelős öt település
kinyilvánítja, hogy a viziközmű rendszeren az ellátásért felelős jogok és kötelezettségek az
önkormányzatokat terhelik. A tulajdonjogot Monostorapáti 44,7 %-ban kapja meg. Az eddigi
egységesen kezelt Fejlesztési Alap helyett 2013. január 1-től a három viziközműnek különkülön Fejlesztési Alapot kell kezelni, melyet az üzemeltető a bevételek szerint osztja szét. Ez
azt jelenti, hogy a befolyt bevétel 1 %-át adják ide. Az értékesített mennyiség annyira kevés az
öt településen, a közmű vagyon értékéhez képest, hogy nagyon kevés lesz az a pénz ami a
Fejlesztési Alapba kerül.
A következő problémás szakasz a 4. oldal utolsó bekezdése, mely szerint a projekt fenntartási
időszaka alatt az Ellátásért felelősök a Társulás által vállalt kötelezettségeiket teljes körűen
átvállalják, és azok teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Szerinte az
önkormányzat nem vállalhat egyetemleges felelősséget egy olyan projektért, amire fenntartási
kötelezettsége van a következő tíz évre, mert különben visszafizetési kötelezettsége van
Brüsszel felé.
Az 5. oldal V. fejezete rögzíti, hogy az Ellátásért felelősre vonatkozó kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban felmerült indokolt költségeket a viziközmű-rendszeren 2013. január
1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik. Az indokolt
költség minden egyéb lehet, pl. a vagyonbiztosítás, az értékbecslés költsége. Kérni kellene egy
kalkulációt, mégis mennyi lenne a biztosítás összege. Egyáltalán fedezi –e az üzemeltetésbe
adásból származó bevétel, hiszen ennek terhére vállalja a szolgáltató a felmerülő költségeket.
Az önkormányzatnak arra nincs fedezete, hogy az ilyen költségeket kifizesse.
Javasolta levenni a napirendről a nyilatkozat aláírását. Először kérjenek számításokat a
Bakonykarszt-tól, utána döntsenek. Szerinte ez az ügy nem a vagyonátadásról szól, hanem a
mögötte lévő dolgokról, és a kemény fizetési kötelezettségekről.
A 6. oldal első bekezdése sem egyértelmű. „A vagyonértékelés költségeit az Ellátásért
Felelősök a tulajdonukban lévő viziközművek, illetve viziközmű-rendszerekben kifejeződő
tulajdoni hányaduk alapján viselik. A 2,1 milliárd forintos vagyonnak közel 45 %-a
Monostorapátira esik. A vagyonértékelés költségének felét Monostorapátinak kellene kifizetni.
Amennyiben a képviselő-testület ezt megszavazza, egy nagyon felelőtlen döntést hoz.
Hárshegyi József polgármester szerint önkormányzati tulajdonba kell venni.
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Wind József
szerint nem szabad hazardírozni. A képviselő-testület 2008-ban az
amortizációval kapcsolatos döntésénél sem vette figyelembe a lakosság fizetőképességét.
Nyugodt lelkiismerettel elfogadta a 800,-Ft-os amortizációs díjat. Most is világosan le van írva
milyen jogok és kötelezettségek terhelik az önkormányzatokat. Felelőtlenül nem szabad
dönteni, csődbe mehet az önkormányzat. A jelenlegi 400 milliós vagyon felmegy 1,5
milliárdra. Ennek a plusz vagyonnak van egy fenntartási kötelezettsége, amiért fizetni kell.
Nincs hatástanulmány, nincs háttér számítás, így nem lehet felelősen dönteni. Ez egy olyan
Egyetértési Nyilatkozat, melyhez úgy kell adni a hozzájárulást, hogy nem tudni mi lesz.
Továbbra is az a véleménye, hogy állami tulajdonba kell adni.
Gulyás Erzsébet
alpolgármester elmondta, ez a beruházás EU-s támogatásból készült,
melynek feltétele az volt, hogy 10 évig fenn kell tartani. Emiatt a kötelezettség miatt, lehet –e
állami tulajdonba adni? Valós veszélynek tartja mindazt amit Wind József képviselő mond.
Ez a vagyon valóban nagy, ha egy nagyobb meghibásodás lesz, miből fogják megfizetni a
javítást? Nincs kétsége afelől, hogy a szolgáltatók mindent a lakosságra hárítanak. Ha ki kell
cserélni egy 2 millió forintos szivattyút, a következő évi vízdíjba be fogja építeni.
Zentai János
elmondta a hegyi vizitársulat jelenleg is így működik, minden költséget a
bekötéssel érintett tulajdonosoknak kell megfizetni. Most egy m3 vízért 2750,-Ft-ot fizettek,
mert elromlott a szivattyú, elromlott a nyomáskapcsoló.
Hárshegyi József polgármester elmondta, a Bakonykarszt ugyanúgy üzemelteti tovább az
egész rendszerét, mint eddig, a víz- illetve a szennyvíz rendszert is az egész megyében. A
lényeg az, hogy továbbra sem lesz vele semmi dolgunk, az üzemeltetés a Bakonykarszt
feladata lesz, ők fognak javítani, szinten tartani. Továbbra is fizetjük az amortizációs díjat,
többlet költség nem lesz.
Wind József képviselő szerint kérni kell egy állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy fel lehet –
e ajánlani a vagyont az államnak. Meg kell keresni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi
Osztályát írásban, meg kell kérdezni, egy ilyen kis létszámú településnek lehetősége van –e
arra, hogy vagyonát átadja az államnak. Véleménye szerint az Egyetértési Nyilatkozatot nem
szabad elfogadni. Veszprém és Zirc egyértelműen kijelentette, csak saját rendszerük
fenntartásáért felelnek. Nem fognak a hegyesdi térség ellátásának többletköltségeihez
hozzájárulni.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta az Egyetértési Nyilatkozat 2. oldal 2. bekezdése kitér
arra, hogy a társulás tulajdonának átadása jogszabály alapján történik, ezért az átruházás nem
minősül szerződésszegésnek.
Hárshegyi József polgármester elmondta, mindenképpen döntést kell hozni. Két lehetőség
van, önkormányzati, vagy állami tulajdonba kerüljön a vagyon, erről kell dönteni.
Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint, ha úgy döntenek, hogy állami tulajdonba adják, az
állam fogja megbízni az üzemeltetőt.
Wind József szerint komoly presztízs harc folyok a Bakonykarszt részéről, annak érdekében,
hogy megmaradjon a cég. Érdeke, hogy minél több szerződő partnere legyen. Úgy gondolja,
nem szabad hazardírozni, kockáztatni. Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzat nem
tudja fenntartani a rendszert, nem tudja fizetni az üzemeltetési költségeket. Mindenki ismeri a
kivitelezést, a munka minőségét, nem számíthatnak arra, hogy a rendszerrel nem lesz gond. Ha
nem tudják fenntartani, visszafizetési kötelezettségük van az EU felé.
Szipőcs Csaba
önkormányzatnál.

képviselő szerint tulajdonképpen ez csak egy passzív vagyon az
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Wind József
szerint ez nem passzív vagyon. Az önkormányzatnak az amortizációs
kötelezettség miatt össze kell gyűjtenie a felújítás költségét. Az 1300 bekötéssel nem tudják
biztosítani a 2 milliárd forintos keretet az elkövetkező 25 évben.
Gulyás Erzsébet elmondta, több helyen leírják a nyilatkozatban, hogy lakosságszám
arányában oszlik meg kötelezettség az önkormányzatok között. A kötelezettség egyértelműen
a tulajdonosokra hárul.
Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vezető szerint ha az iskola működtetését nem tudja
vállalni az önkormányzat, egy ilyen nagy vagyon működtetését sem tudja biztosítani.
Hárshegyi József
biztosítani.

polgármester elmondta a vagyon működtetését a Bakonykarszt fogja

Gulyás Erzsébet szerint ez úgy fog működni, hogy a Bakonykarszt kifizeti a működtetési
költségeket, és tovább hárítja az ellátásért felelős felé.
Wind József szerint nem az üzemeltetés fajlagos költségeivel van probléma, hanem többi
ezután jelentkező költséggel, pl. a vagyonbiztosítás költségével, amit az önkormányzatnak
kellene kifizetni. Nem tudni, hogy a 2 milliárdos vagyon után mennyi biztosítást kell fizetni.
Hárshegyi József
polgármester kérte a képviselőket szavazzanak a vagyonátadásról.
Megkérdezte a képviselőket ki ért egyet azzal, hogy az ívó víz vagyon önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó Egyetértési Nyilatkozatot és Üzemeltetési Szerződés
kiegészítést a polgármester aláírja.
Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal meghozta az alábbi:
118/2012./XII.18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bakonykarszt
Zrt-vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és
Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés tervezeteinek
jóváhagyása
a
víziközmű-vagyon
átháramoltatásával kapcsolatban a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
alapján” című előterjesztést és úgy döntött, hogy
az ívó víz vagyont nem kívánja az önkormányzat
tulajdonába átvenni, ezért a Bakonykarszt Zrt-vel
megkötendő Egyetértési Nyilatkozatot, illetve
Üzemeltetési Szerződés kiegészítést sem fogadja
el.
Képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy a
polgármester az Egyetértési Nyilatkozatot és az
Üzemeltetési Szerződés Kiegészítést aláírja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről a
Bakonykarszt Zrt-t tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. december 31.
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Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy
az ívó víz vagyon állami tulajdonba kerüljön, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, meghozta az alábbi:
119/2012. /XII. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bakonykarszt
Zrt-vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és
Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés tervezeteinek
jóváhagyása
a
víziközmű-vagyon
átháramoltatásával kapcsolatban a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
alapján” című előterjesztést és úgy döntött, hogy
az ívó víz vagyont felajánlja állami tulajdonba,
ezért a Bakonykarszt Zrt-vel megkötendő
Egyetértési Nyilatkozatot, illetve Üzemeltetési
Szerződés kiegészítést nem fogadja el.
Képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy a
polgármester az Egyetértési Nyilatkozatot és az
Üzemeltetési Szerződés Kiegészítést aláírja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről a
Bakonykarszt Zrt-t tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. december 31.
Hárshegyi József
polgármester kérte a képviselőket a szennyvíz vagyon átadására
vonatkozóan szavazni. Amennyiben egyetértenek azzal, hogy a vagyon önkormányzati
tulajdonba kerüljön, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal meghozta az alábbi:
120/2012. /XII. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta a
viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvényből következő aktuális feladatok és
kötelezettségek áttekintése című előterjesztést.
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a szennyvíz
vagyont nem kívánja az önkormányzat
tulajdonába átvenni, ezért a Bakonykarszt Zrt-vel
megkötendő Egyetértési Nyilatkozatot, illetve
Üzemeltetési Szerződés kiegészítést sem fogadja
el.
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Képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy a
polgármester az Egyetértési Nyilatkozatot és az
Üzemeltetési Szerződés Kiegészítést aláírja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről a
Bakonykarszt Zrt-t tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. december 31.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy a
szennyvíz vagyon állami tulajdonba kerüljön, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, meghozta az alábbi:
121/2012. /XII. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta a
viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvényből következő aktuális feladatok és
kötelezettségek áttekintése című előterjesztést.
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a szennyvíz
vagyont felajánlja állami tulajdonba, ezért a
Bakonykarszt Zrt-vel megkötendő Egyetértési
Nyilatkozatot, illetve Üzemeltetési Szerződés
kiegészítést nem fogadja el.
Képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy a
polgármester az Egyetértési Nyilatkozatot és az
Üzemeltetési Szerződés Kiegészítést aláírja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről a
Bakonykarszt Zrt-t tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2012. december 31.
Wind József képviselő javasolta a többi települést tájékoztatni arról, hogy Monostorapáti
milyen döntést hozott. Fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy milyen kötelezettségek várhatók
a vagyon átvételével.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy az iskola közös fenntartására létrehozott
Intézményirányító és Fenntartó Társulást a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. tv. 3. §.,
illetve a társulási megállapodás 20. pontjában foglaltaknak megfelelően 2012. december 31.
napjával meg kell szüntetni, mivel 2013. január 1-től az iskola működtetése állami feladat lesz
a fenntartó önkormányzatok döntésének megfelelően.
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Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, minősített többséggel,
alábbi:
122/2012. /XII. 18./ Ökt. számú

meghozta az

határozatot

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend
községek Önkormányzatai Képviselő-testületei által 2008. szeptember
1. napján, a közoktatási intézmények közös fenntartására létrehozott
„Nevelési-Oktatási Intézményirányító és Fenntartó Társulás”
megnevezésű társulát (székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.) –
figyelemmel a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. §. (1) bekezdésében,
valamint a Tárulási Megállapodás 20. pontjában foglaltakra – 2012.
december 31. napjával megszünteti.
A Közoktatási Intézményirányító és Fenntartó Társulásnak működési
ideje alatt vagyona nem keletkezett, a társulásban részt vevő
önkormányzatok sem az alapításkor, sem pedig azt követően vagyont a
társulásba nem vittek be, a társulás dolgozókat nem foglalkoztatott,
európai uniós társfinanszírozású projektekben nem vett részt, ezért a
2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. §. (2) bekezdésében szabályozott
megállapodás megkötésére nem kerül sor.
Képviselő-testületek a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola 2012. évi költségvetésének zárszámadását követően
elszámolnak a költségvetési hozzájárulásokról.
Képviselő-testület felhatalmazza
intézkedések megtételére.
Felelős:

a

polgármestert

a

szükséges

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2012. december 31.
2013. április 30.
Gulyás Erzsébet alpolgármester megkérdezte az óvoda felújítására benyújtott pályázat
elbírásáról lehet – valamit tudni?
Hárshegyi József
polgármester elmondta, még nem történt meg az elbírálás, de több
pályázati kiírás megjelent az idei évben, melyben az épületek szigetelésére, korszerűsítésére
lehet pályázatot benyújtani, 15 %-os önerőt kell biztosítani.
Wind József képviselő megkérdezte ha jövőre sikerülne pályázati támogatásban részesülni,
az önerő biztosítására lehet –e valamilyen segítséget igénybe venni?
Krunikkerné Török Andrea
elmondta, támogatási előleget tudnak csak adni. A
pénzintézetek még nem tudnak érdemben nyilatkozni erre vonatkozóan.
Kiss János az Ifjúsági Klub vezetője elmondta, megkereste a polgármester urat és kérte
engedélyezze a kultúrotthonban a fiataloknak esténként a ping-pongozást. Sajnos Ő nagyon
negatívan állt a kéréshez. Véleménye szerint felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a
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kultúrotthonban, rongálás esetén ki fizeti a ki a kárt. Nem lehet így hozzá állni a fiatalokhoz,
szerinte soha nem okoztak kárt, a termet mindig tisztán adták át, elpakoltak maguk után.
Hárshegyi József polgármester elmondta, továbbra is fenntartja véleményét, a helyiséget
csak felügyelet mellett, felelős személy kijelölésével használhatják a fiatalok.
Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint heti két alkalom elég kell hogy legyen, 16 órától 20
óráig.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, egyeztetni kell a kultúrossal, mikor szeretnének
játszani, ki lesz a felelős.
Hárshegyi József
polgármester mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a
képviselők részvételét, az ülést 19.45 órakor bezárta.
Kmf.

Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Gulyás Erzsébet
alpolgármester

Egyed Péter
képviselő

